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Con quen traballamos?
Traballamos cunha mostra de 14 persoas cun diagnóstico de 
trastorno mental a tratamento no Centro de Rehabilitación 
Psicosocial LENDA da Asociación Lenda de Saúde Mental
Ø A idade media é de 41 anos, 
Ø Sexo: 90,2%  varóns e 7,1%  mulleres.
Ø Nivel de estudios que varían entre Estudos primarios/Graduado 

Escolar/EXB (14,3%), ESO/FP (42,9%) e Bacharelato (42,9%)
Ø Medicación: diferentes combinacións de fármacos 

(psicolépticos+psicoanalépticos 28,6%, psicolépticos+psicoanalépticos+antiepilépticos 7,1%, outras 
combinacións 64,3%)

Ø Patoloxía diagnosticada (T. Esquizoafectivo, Esquizofrenia p., Esquizofrenia r. e psicose 
atípica)

Ø 19,5 anos de evolución do diagnóstico



O noso obxectivo
Estudar o perfil neuropsicolóxico, percepción 
sintomatolóxica e calidade de vida de persoas con 
diagnóstico de trastorno mental grave a tratamento nun 
centro de rehabilitación psicosocial

Material e método
Elaborouse un cuestionario de recollida de datos 
integrando distintas variables e unha batería de probas 
neuropsicolóxicas estandarizadas



Probas e dominios cognitivo/executivos
Montreal Cognitive Assessment (MOCA) Screening de deterioro cognitivo leve

WAIS-III

Clave de números Velocidade de procesamento psicomotor e coordinación psicomotora

Aritmética Cálculo mental e memoria operativa

Díxitos Atención focalizada e sostida

Busca de símbolos Percepción visual, velocidade de procesamento psicomotor

Letras e números Memoria operativa

Test de STROOP

Palabras Velocidade de procesamento motor

Cor Atención selectiva

Palabras-Cor Inhibición cognitiva

Test do trazo (TMT)

Parte A Habilidades motoras e viso-espaciais de busca visual

Parte B Atención alternante e flexibilidade cognitiva

Fluidez fonémica Funcionamento do lóbulo frontal

Fluidez semántica Funcionamento do lóbulo temporal

SCL-90 Percepción sintomatolóxica

EEAG Escala de avaliación da actividade global

SF-36 Cuestionario de saúde



Resultados 
As puntuacións do MOCA correspóndense cun rendimento compatible co deterioro 
cognitivo leve.
As puntuacións do WAIS-III no índice de memoria de traballo e velocidade de 
procesamento correspóndense cun funcionamento normativo.
As puntuacións no STROOP indican un rendemento inferior á media en cores.
As puntuacións no TMT-A e TMT-B corresponen cun deterioro medio moderado.
As puntuacións en fluidez fonémica e semántica corresponden cun rendemento 
inferior á media.
As puntuacións obtidas no EEAG corresponden cunha puntuación indicativa de 
síntomas leves ou algunha dificultade na actividade social, laboral ou escolar.
As puntuacións no SF-36 reflexan un rendimento preto da media nas dimensións de 
vitalidade e rol físico, así como unha puntuación media na puntuación total da 
escala.
As puntuacións medias no SCL-90R son indicativas dun perfil sintomatolóxico 
caracterizado por manifestacións clínicas de obsesión/compulsión e psicoticismo.



Discusión
Ø A hipótesis coa que traballamos é que estes pacientes presentarán alteracións en

velocidade de procesamento, nos subprocesos atencionais e nas funcións
executivas.

Ø Os resultados obtidos son indicativos de deterioro cognitivo leve, déficits en
velocidade de procesamento, subproceso de atención selectiva e alternante, fluidez
verbal e no compoñente executivo de flexibilidade cognitiva. Presentan dificultades
na actividade social, laboral ou escolar e manifestacións clínicas de
obsesión/compulsión e psicoticismo.

Ø Os achados deste estudo deben considerarse preliminares e deben ser interpretados
con cautela. Estudos futuros deben ter en conta diversas limitacións que complican
a interpretación destes resultados.

Ø A exploración neuropsicolóxica axúdanos a detectar déficits nos procesos
cognitivo/executivos, xenera conciencia do déficit e permite realizar un perfil
neuropsicolóxico que facilita o deseño e elaboración de programas de tratamento
individualizados.
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